MESTO

PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j.:
/2015
Vybavuje : Ing. Dáša Reháková
033/7765303

v Piešťanoch dňa
06. 10. 2015

www.piestany.sk

Vec:
Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní )
Výzva
na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
na poskytnutie služby: „Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 a audit
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
zastúpené : Milošom Tamajkom, M.B.A., primátorom mesta
IČO: 612 031
sídlo: Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
tel. č: 0337765301
a fax: 0337765333
e-mail: primátor@piestany.sk
2. Stručný opis predmetu zákazky:
2.1. Predmetom zákazky je vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky
a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 rozpočtovej organizácie Mesto
Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Konsolidovaný celok mesta pozostáva
z materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek, ktorými sú 3
príspevkové organizácie a 11 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Piešťany a 1 dcérskej obchodnej spoločnosti.
2.2. Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v časti 4. tejto výzvy.
2.3. Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet
hlavný slovník: 79212000-3 Audítorské služby
Kategória služby: 9 – Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh
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3. Miesto dodania predmetu zákazky:
3.1. Mesto Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
4. Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):
4.1. Predmetom zákazky je
4.1.1. poskytnutie služieb špecifikovaných ako audit účtovnej závierky mesta Piešťany za
rok 2014 podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a postupov
účtovania pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a audit údajov podľa § 16
ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov;
4.1.2. poskytnutie služieb špecifikovaných ako audit Konsolidovanej účtovnej závierky
mesta Piešťany za rok 2014, ktorá bola zostavená podľa zákona o účtovníctve
a Opatrenia MF SR č. MF/27526/2008-31 v znení neskorších predpisov;
4.1.3. poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti podľa požiadaviek klienta.
4.2.

Výsledkom auditu bude:

4.2.1. vydanie správy audítora o účtovnej závierke za rok 2014 pre Mesto Piešťany;
4.2.2. vydanie správy audítora o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014 pre Mesto
Piešťany;
4.2.3. vydanie dodatku správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou
a vydanie dodatku k audítorskej správe o overení súladu výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou.
5. Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ
neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
6. Spôsob tvorby ceny:
6.1. Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa požadovaných
položiek s vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, % sadzba
DPH, výška DPH v EUR a navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH.
6.2. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke
celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke.
6.3. Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a
nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie
túto skutočnosť v ponuke.
6.4. V prípade uchádzača z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie,
ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH, táto
cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v
zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom priznaní za príslušný
kalendárny štvrťrok. Na základe uvedeného aj uchádzač z Českej republiky alebo z
iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platcom DPH,
musí celkovú cenu v ponuke uviesť v zmysle bodu 6.1.
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7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
do 31.12.2015
8. Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
8.1. dňa 12. 10. 2015 do 15.00 hod.
8.2.

8.3.
8.4.

doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tej istej
adrese s označením: „Súťaž – zákazka – neotvárať!“ s heslom zákazky:
„Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 a audit konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2014“.
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača po ukončení vyhodnotenia ponúk.

9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
9.1. Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta
Piešťany.
9.2. Lehota splatnosti faktúr bude do 10 dní od jej doručenia verejnému
obstarávateľovi/objednávateľovi na účet audítora, ktorý bude uvedený na faktúre.
9.3. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
9.4. Predpokladaná hodnota zákazky:
6.666,66 € bez DPH
10. Obsah ponuky:
10.1. Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých požadovaných
dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s kontaktným
miestom – telefón, fax, e-mail, vrátane vyplneného Formulára – plnenie kritéria na
hodnotenie ponúk (príloha č. 1 k tejto výzve).
10.2. Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať službu na predmet zákazky alebo
platné potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní alebo poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad
pre verejné obstarávanie vydal Výpis zo zoznamu podnikateľov s uvedením
registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.
10.3. Kalkulácia ponúknutej ceny v zmysle predmetu zákazky spracovaná v súlade s bodom
4. tejto výzvy.
.
11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
11.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- najnižšia cena
(vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka dodá vrátane DPH)
11.2. Pravidlá uplatnenia kritéria:
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za
poskytnutie služby a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za
poskytnutie služby ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za
poskytnutie služby platnej ponuky a navrhovanej ceny za poskytnutie služby príslušnej
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vyhodnocovanej ponuky, prenásobenej maximálnym počtom bodov pre uvedené
kritérium.
11.3. V prípade, ak dosiahne najvyššie ohodnotenie viac ako jeden uchádzač ( t. z. viacerí
uchádzači sa umiestnia na prvom mieste), úspešným uchádzačom z nich sa stane ten
uchádzač, ktorý predloží svoju ponuku verejnému obstarávateľovi skôr.
11.4. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty
viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení
na druhom mieste, v prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste
počas lehoty viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v
hodnotení na treťom mieste. Nevybratie uchádzača za poskytovateľa nevytvára nárok na
uplatnenie náhrady škody.
12.

Ostatné informácie

12.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
12.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní,
12.1.2 nedostal ani jednu ponuku,
12.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
12.1.4 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
12.2. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.
12.3. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods.
9 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky.
12.4. Lehota viazanosti ponúk:

15. 11. 2015

Miloš Tamajka, M.B.A., v.r.
primátor mesta Piešťany
Prílohy:
1. Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
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